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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 225/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της,
στις 24-01-2019.
Θέμα 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια και
εγκατάσταση ρυθμιστών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης», προϋπολογισμού
24.180,00€ (με ΦΠΑ).
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- Οικονομικής
Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ: 605/28-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης
Μητροπολιτικών Υποδομών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις :
1.
το ν.3852/07.06.2010 (φεκ 87 α΄/7-6-2010), «νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα καλλικράτης».
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2.

την με αριθμ. 109290/39629/29 δεκεμβρίου 2016 (φεκ β΄ 4251) απόφαση του γενικού
γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης αττικής «έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης
του περιφερειακού συμβουλίου περιφέρειας αττικής με την οποία τροποποιείται ο
οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας της περιφέρειας αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 66313/24553/05 σεπτεμβρίου 2017 (φεκ β’ 3051) απόφαση του συντονιστή
αποκεντρωμένης διοίκησης αττικής.
3.
το ν.4018/2011 (φεκ 215α’/30-9-2011) «ρύθμιση θεμάτων της περιφέρειας αττικής».
4.
το ν.4412/2016 (α' 147) “δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ εε και 2014/25/εε)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.
την υπ’ αριθμ. 66/2017 απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου αττικής, για τον ορισμό
των μελών της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας αττικής και την υπ’ αριθμ.
οικ.48105/06-03-2017 απόφαση της περιφερειάρχη αττικής κ. ρένα δούρου για τον ορισμό
του αντιπεριφερειάρχη και προέδρου της οικονομικής επιτροπής, κ χρ. καραμάνο.
6.
τη χρηματοδότηση της σύμβασης που θα γίνει από την σαεπ 585, κωδικός έργου
2014επ58500018 του π.δ.ε. (ως υποέργο), σύμφωνα με τη συλλογική απόφαση έργων
περιφέρειας αττικής του αναπληρωτή υπουργού οικονομίας και ανάπτυξης.
7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 572/23.01.2019 πρόσκληση προς τις εταιρείες «βιολιαπ ατεβε»,
«swarco hellas a.e.» & «eco phos», για την υποβολή προσφοράς για την παροχή
υπηρεσιών του θέματος.
και επειδη:
1. στις 24/01/2019 υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της δ.δ.μ.υ οι οικονομικές προσφορές των
δύο εκ των τριών προσκληθέντων εταιρειών και συγκεκριμένα των εταιρειών swarco hellas
a.e. (αρ. πρωτ. δ.δ.μ.υ. 605/24.01.2019) και eco phos (αρ. πρωτ. δ.δ.μ.υ. 606/24.01.2019).
2. σύμφωνα με αυτές καταρτίστηκε ο ακόλουθος πίνακας :
συμμετεχοντας
συνολικη προσφορα ανευ
συνολικη προσφορα με
φπα
φπα
swarco hellas a.e
19.460,00 €
24.130,40 €
eco phos
8.400,00 €
10.416,00 €
3. Η σύμβαση που θα υπογραφεί από την παρούσα διαδικασία θα αφορά την προμήθεια:
 έξι (6) ρυθμιστών χαμηλής τάσης A/C «μεσαίας» χωρητικότητας εξοπλισμένου
κατάλληλα με τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές
μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθητικό εξοπλισμό μέχρι δεκαέξι (16) ομάδες
σηματοδοτών , με μονάδα ασύρματης επικοινωνίας με σταθμό επιτήρησης και
αναγγελίας βλαβών και
 δύο (2) ρυθμιστών χαμηλής τάσης AC «μεγάλης» χωρητικότητας εξοπλισμένου
κατάλληλα με οκτώ (8) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές
μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθητικό εξοπλισμό μέχρι τριάντα δύο (32)
ομάδες σηματοδοτών, με μονάδα ασύρματης επικοινωνίας με σταθμό επιτήρησης και
αναγγελίας βλαβών,
για τη εγκατάστασή τους σε κόμβους και διαβάσεις πεζών εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφέρειας Αττικής.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών
«προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης»,
προϋπολογισμού 24.180,00€ (με φπα), στην εταιρεία «ecophos» με αφμ:044410601 / δου:
π. φαλήρου, τηλ. επικοινωνίας: 210-98 44 353 στην συνολική τιμή της οικονομικής
προσφοράς της, ποσού 10.416,00 € (δεκα χιλιαδες τετρακοσια δεκα εξι ευρω) με φπα, η
οποία αναλύεται ως εξής:
 εργασίες:
8.400,00 €
 φπα:
2.016,00 €
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2. τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη διεύθυνση διαχείρισης μητροπολιτικών υποδομών για τη
συνέχιση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών του θέματος.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
1. Την απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών
«προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης»,
προϋπολογισμού 24.180,00€ (με φπα), στην εταιρεία «ecophos» με αφμ:044410601 / δου:
π. φαλήρου, τηλ. επικοινωνίας: 210-98 44 353 στην συνολική τιμή της οικονομικής
προσφοράς της, ποσού 10.416,00 € (δεκα χιλιαδες τετρακοσια δεκα εξι ευρω) με φπα, η
οποία αναλύεται ως εξής:
 εργασίες:
8.400,00 €
 φπα:
2.016,00 €
2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη διεύθυνση διαχείρισης μητροπολιτικών υποδομών για τη
συνέχιση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών του θέματος.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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